
Uchwała Nr VI/46/90 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 05 października 1990r. 

W sprawie ustalenia wysokości czynszu za zajęcie gruntu komunalnego z tytułu prowadzenia 

handlu obwoźnego i obnośnego poza targowiskami miejskimi i miejscami czasowo 

wyznaczonymi do tego rodzaju działalności na terenie miasta Szczecina  

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym  

( Dz. U. Nr 16, poz. 95 ) 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Na terenie miasta Szczecina handel obwoźny może odbywać się na targowiskach i 

mini targowiskach osiedlowych oraz miejscach czasowo wyznaczonych do 

prowadzenia działalności handlowej.  

Powyższe dotyczy również osób prowadzących tzw. handel obnośny. 

2. Targowiska to:  

1. “Turzyn” u zbiegu ul. Boh. Warszawy i Krzywoustego,  

2. “Pogodno” w rejonie ul. Mickiewicza, Reymonta, Grzegorza z Sanoka,  

3. Targowiska przy pl. Kilińskiego,  

4. Targowiska przy ul. Em. Gierczak w Dąbiu,  

3. Mini targowiska osiedlowe i miejsca czasowo wyznaczone do handlu:  

1. Oś. Arkońskie - w rejonie pawilonów handlowo - usługowych przy ul. Chopina,  

2. Oś. Klonowica przy OH-16,  

3. Oś. Kaliny - w rejonie sklepu “Syriusz”,  

4. Oś. Przyjaźni - plac u zbiegu ul. Witkiewicza i Santockiej,  

5. Pomorzany - ul. Włościańska przy pawilonie handlowym,  

6. Podjuchy - plac Wolności,  

7. Słoneczne - parking przy ul. Jasnej  

8. Niebuszewo - parking przy Hali Piastowskiej  

9. Dąbie - rejon sklepu “Domus”  

10. Oś. Książąt Pomorskich - ul. Kom. Paryskiej przy pawilonach handlowo-usługowych 

/handel z ręki/,  

11. Płonia - ul. Przyszłości 1 - przy sklepie PSS “Społem” nr 275,  

12. Zdroje “Krzyżówka” - u zbiegu ul. Batalionów Chłopskich i Walecznych.  

4. Sprzedaż kwiatów odbywać się może na stołach zlokalizowanych w następujących 

miejscach;  



 pl. Lenina,  

 al. Wojska polskiego /przy ścianie płaczu/,  

 Brama Portowa,  

 al. Wyzwolenia między ul. Mazowiecką i Małopolską,  

4. Handel kwiatami i zniczami przy cmentarzach komunalnych mogą prowadzić tylko 

osoby, które zawarły umowy dzierżawy terenu z Przedsiębiorstwem Zieleni Miejskiej 

w Szczecinie.  

5. Upoważnia się Zarząd Miasta do wyznaczania innych miejsc prowadzenia handlu.  

§ 2. 

Za zajęcie gruntów komunalnych nie wymienionych w § 1. na handel obwoźny i obnośny 

prowadzony z wszelkich obiektów ruchomych /np. pojemniki, wózki, stoły, przyczepy, 

pojazdy samochodowe i.t.p./ wprowadza się na terenie miasta Szczecina opłaty za zajęcie 

gruntów w wysokości 100.000,- zł. Dziennie za każdy rozpoczęty m
2
 powierzchni. 

§ 3. 

Wykonanie postanowień niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 4. 

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w prasie lokalnej 

i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady 

Jan Otto 

 


